CLOUD
A especialidade da Nuvem oferece
maior agilidade, menores custos e
acesso às soluções avançadas e uma
ampla gama de especialistas em
tecnologia da nuvem, bem como o
desenho da arquitetura das soluções e
dos serviços profissionais para a
migração ou implementação da tecnologia Nuvem proposta. Em um mundo
multinuvem, nosso principal interesse é
apoiar nossos clientes no seu desenvolvimento na etapa para a transição para
a nuvem que lhes ofereça os benefícios
e as vantagens que este modelo
fornece à sua organização.
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CLOUD
VOCÊ SABE SE SUAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS SÃO
EFICIENTES?
Hoje em dia as empresas apresentam altas perdas econômicas
devido à aquisição de novos insumos, infraestrutura e recursos para
produção, bem como o recorrente gasto em manutenção e reparo de
sua infraestrutura de TI. Esse comportamento de operação representa
um impacto negativo para sua organização que é causada pela falta
de entrega de soluções tecnológicas mais eficientes que se adaptem
a essa demanda de tarefas, otimizando o uso de seus recursos.
SOLUÇÕES INTEGRADAS À MEDIDA
Na PRAXIS contamos com mais de 20 anos de experiência em fortalecer as empresas em soluções de Tecnologia da Informação. Através
da especialidade Nuvem, brindamos soluções que garantem a
segurança de seus dados e aplicativos de negócios, a continuidade
da operação de seus aplicativos, o crescimento requerido da sua
infraestrutura em relação às tecnologias líderes do mercado que
cumprem os padrões nacionais e internacionais, sob um esquema de
custos flexíveis que permitam cenários de solução integral com
modelos de nuvem, que dão:
GESTÃO ESCALABILIDADE
CONFIABILIDADE
DISPONIBILIDADE
CARACTERÍSTICAS:
Opções de solução para suas necessidades com base em tecnologias padrões de nuvem e na arquitetura recomendada, seja pública,
híbrida ou privada.
Soluções baseadas em modelos de infraestrutura como serviços
(IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço
(SaaS)
Entrega de nuvem administrada ou não administrada, a solução se
adaptada às suas necessidades.
Consultoria especializada durante as etapas do projeto.
Fácil implementação.
Suporte técnico 7x24x365.
Alianças estratégicas com centros de dados no México e fora do
país.
SERVIÇOS
Armazenamento na nuvem
Servidores virtuais
Servidores dedicados
Email na nuvem
Centro de Contato
Serviços profissionais
Aplicações da Web
Plano de Recuperação de Desastres - Disaster Recovery Plan (DRP)

Proteção dos investimentos
ao permitir a convivência
com tecnologias passadas,
presentes e futuras.

Aumento da produtividade
ao permitir que se
concentre no seu negócio.

Redução de custos de TCO
na área de TI de até 40%.

Redução das despesas
operacionais OPEX de até
50%.

Redução de despesas em
infraestrutura CAPEX de até
70%.

Modelo de preços flexíveis,
pague conforme necessite
(Pay as you go).

Respaldo de fábrica de
software, o qual permite a
integração de soluções para
projetos que requeiram o
melhor pessoal de desenvolvimento especializado.

Respaldo de fornecedores
e fabricantes líderes no
mercado.

Obtenção de níveis mais
altos de segurança contra
as ameaças emergentes de
hoje, maior visibilidade e
prevenção.

Disponibilidade otimizada
de serviços prestados de
computação ágil e de
missão crítica.

